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Commissies
Commissie van Beroep

Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels

Jeugdcommissie

Meile Tamminga (vz), Olav van Leeuwen, Ton
Bodaan, Rik Pronk, Peter Lincewicz, Eric
Alvares, Maarten van der Vegt

(Overige) jeugdbegeleiders

Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt, Eric
Alvares

Interne wedstrijdcommissie

Piet Sikkes (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie

Ben Spierings (vz), Piet Sikkes, Karl Baak,
Maarten van der Vegt, Hans Segers

Commissie PR & Sponsoring

Ton Bodaan, Meile Tamminga

Kascommissie

Thijs Michels, Gert-Jan Willighagen, Peter
Lincewicz (res.)

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren:
vanaf 19:45 uur
Contributie: senioren: € 117,50 per jaar; jeugd: € 107,50 per jaar; dubbelleden:
€ 75 per jaar. Korting voor gezinsleden: € 15 voor eerste
gezinslid, € 30 voor tweede, etc.
IBAN

NL48 RBRB 0778023656 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet

https://www.schaakcombinatiehtv.nl

5
Van de redactie

Historie

André Wagner

Wie mij een beetje kent weet vast wel dat ik altijd in geschiedenis geïnteresseerd
ben. Altijd al gehad, trouwens. Zo kan het gebeuren dat ik plotseling een weetje
(waar verder niemand op zit te wachten) ophoest over wat-dan-ook. Of het nu
gaat over wereldgeschiedenis, het bombardement van Bezuidenhout of schaakgeschiedenis, “wist je dat ... ?“ loert altijd om de hoek. Ik vraag me in dat
verband af hoeveel onder ons vorig jaar hebben stilgestaan bij het feit dat toen
op 29 juni onze club alweer het derde lustrum vierde. Zie ik handen?
We verzamelen allemaal geschiedenis, het is nu eenmaal de essentie van het
leven, en wie een goed geheugen heeft kan er ook nog van profiteren. In de loop
van de afgelopen 34 jaar heb ik honderden mensen leren kennen. Een jongeman
die ik als tegenstander kreeg bij het kampioenschap van de HSB vertelde na de
partij enthousiast over de jeugdafdeling die ze hadden opgezet bij zijn club, De
Vogelwijk; een talent bij de Lierse SV verdedigde aan het eerste bord de eer
tegen mijn team in het najaar van 1989; bij een uitwedstrijd tegen DSC 3 niet
veel later zat aan het eerste bord van de gastheren ook zo’n talent. Zo kan ik nog
verhalen over de sympathieke, enthousiast spelende, gepensioneerde huidarts die
toevallig ook lid was van De Vogelwijk. Vooruit, nog één dan, een boomlange
schaker met een diepe stem die met zijn teamgenoten mijn team ontving in de
Maranathakerk aan de Gevers Deynootweg. De binnenkomst daar kan men zich
tegenwoordig nauwelijks nog voorstellen. Nog voordat het startsein van de
wedstrijd was gegeven stond de ruimte al blauw van de rook.
Enfin, al die mensen zijn in de loop der tijd als gevolg van mijn lid worden van
een tweede vereniging en een fusie clubgenoten geworden en een van hen heeft
ons alweer enkele jaren terug verlaten. Geschiedenis, oorzaak en gevolg, we
worden er op dit moment dagelijks via de nieuwsberichten met de neus op
gedrukt. Schaken, ook oorzaak en gevolg, is daar een perfecte weergave van.
Geschiedenis, SHTV begint er al aardig wat van te verzamelen en de recentste
heeft een forse wissel getrokken op de activiteit op de club. Nog steeds zijn er
leden die zich stil hebben gehouden, maar misschien is de feestmiddag op 7 mei
een mooi startpunt om de bladzijde om te slaan en aan een nieuw stukje clubhistorie te beginnen.
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Van de voorzitter

Bart Verbaan

Alweer een nieuw clubblad. De interne en de externe competities lopen op hun
einde. Het mooiste is natuurlijk het kampioenschap van het derde, van harte
gefeliciteerd aan iedereen die daar aan mee heeft bijgedragen. De volgende keer
meer over de andere teams.
Snelschaakkampioen van de club is Peter Vorstermans geworden, ook een
felicitatie waard. Het rapidkampioenschap wordt op de datum dat dit clubblad
verschijnt betwist. Na de eerste avond staat Wouter Noordkamp ongeslagen aan
kop.
Binnenkort is de feestelijke zaterdag van de club 7 mei. Nog niet opgegeven,
doe het nog even, het belooft een leuke middag te worden!
Daarna hebben we het Open Toernooi van de club, ook daar kan iedereen zich
nog voor opgeven. De eerste ronde is op 19 mei, de laatste op 7 juli.
De jeugdafdeling draait op volle toeren, elke donderdag zijn er veel jeugdleden
actief. De senioren blijven wat achter in hun enthousiasme, het bestuur hoopt dat
dat weer behoorlijk aan gaat trekken en dat er aan het open toernooi veel leden
mee komen doen.
Daarnaast is het bestuur bezig om voor volgend jaar een aantal speerpunten te
kiezen. In de eerste plaats moeten we vanuit een nieuw visiedocument de lijnen
naar de toekomst neer gaan zetten. Het belangrijkste is daarbij ledenwerving
voor de seniorenafdeling. Ook de zomerperiode (we zijn, net als vorig jaar, weer
de hele zomer open) kan en moet daarin een belangrijke plaats krijgen. Op dit
moment denken we aan toernooitjes en wellicht een cursus voor beginnende
(huis-)schakers. Hiervoor zullen we de publiciteit moeten zoeken, maar ook de
leden activeren om in hun omgeving eens te kijken naar mogelijke nieuwe leden
voor de club. Het bestuur kan dat niet alleen doen, samen doen we het beter!
Voor de plannen die het bestuur heeft, is uiteraard ook geld nodig. Met andere
woorden: we moeten ook aan fondsenwerving doen. Een van de makkelijkste
manieren is daarbij de sponsorkliks. Op de website staat daarvan een button en
als u die button aanklikt voordat u iets online bestelt, dan krijgt de club een
percentage van het aankoopbedrag, zonder dat dat de besteller iets extra’s kost.
Het zijn elke keer maar kleine bedragen, maar opgeteld kan dat zomaar een
belangrijke bron van inkomsten worden. Met name vakanties via bijvoorbeeld
Booking.com (en een heleboel andere sites) tikken behoorlijk aan! Ik zeg doen!
Ergens in dit clubblad is ook een wat meer schaaktechnisch artikel van mij, de
bedoeling is dat voortaan elke keer te doen. Nu is het eigenlijk een oud artikel,
maar misschien de moeite waard.
Tot de volgende keer en veel leuke partijen gewenst.
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Interne competitie
Aanvankelijk werd gedacht dat we 21 ronden zouden spelen, maar wegens de
slotwedstrijden van de HSB-competitie komen er toch nog twee bij. De hele top
is daar bij betrokken en we kunnen veilig stellen dat de stand na 5 mei de
kampioen aanwijst. Anderen hebben kans nog een plekje te stijgen.
Stand na 21e ronde
1 Karl Baak
2 Evert Baak
3 Joost Scholten
4 Rik Pronk
5 Maarten van der Vegt
6 Piet Sikkes
7 Gert-Jan Willighagen
8 William van Zanten
9 Olav van Leeuwen
10 Bart Verbaan
11 Hans de Haan
12 Tobias Li-Behn
13 Melchior Vesters
14 Wouter Noordkamp
15 Paul Koks
16 Peter Vorstermans
17 Meile Tamminga
18 Robin van Leeuwen
19 Ton Bodaan
20 Jan Verheijen
21 Thomas Alvares
22 Kawang Choi
23 Shae Tjien a Fat
24 Thijs Michels
25 Jesper Kool
26 Peter Lincewicz
27 Eric Alvares
28 Zeyd Elouaer
29 André Wagner
30 Ishak Zwartenberg
31 Ruud van Dijk
32 Peter Taanman
33 Martin Brummelkamp
34 Jianli Zhou

Prt
14
10
13
9
14
13
6
10
10
8
8
7
3
1
1
1
12
4
2
18
13
1
1
1
1
9
9
5
8
5
15
9
8
13

W
8
6
8
6
6
6
4
3
5
3
4
4
2
1
1
1
4
1
0
8
6
0
0
0
0
3
3
1
1
0
5
2
0
2

R
4
3
1
1
5
4
0
6
1
4
1
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
2
0
0
1
1

V
2
1
4
2
3
3
1
1
3
1
3
3
1
0
0
0
4
1
0
9
7
1
1
1
1
5
5
3
4
3
9
7
6
9

Bye
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

Ksc
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3
-3
-4
-5
-6
-7
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Beter schaken?

Bart Verbaan

Het thema van deze keer: de dubbele aanval. De dubbele aanval is niets meer en
niets minder dan het aanvallen van twee dingen tegelijk. In de volgende diagrammen een aantal wel bijzonder simpele voorbeelden:
In dit diagram is het duidelijk dat je met de zet
1. ...Pd5 zowel de witte dame als de witte toren aanvalt. Wit kan maar een van beide redden (en kiest daarbij ongetwijfeld voor de
dame), waarna Pxc3 winst van de kwaliteit
oplevert.
Ik zeg niet dat de stelling daarmee automatisch gewonnen is voor zwart, maar hij
heeft materiaal gewonnen als gevolg van de
dubbele aanval op twee stukken (hout+hout
noemen we dat).
In deze stelling is de dubbele aanval ook bijzonder duidelijk (althans dat hoop ik). Door
de zet 1. ...Lb4† valt de loper en de koning en
de toren op a5 aan. Volgens de spelregels
dient wit het schaak op te heffen, waarna
Lxa5 een volle toren wint.
Deze vorm van dubbele aanval noemen we
schaak+hout.

De laatste vorm die we hier geven is de dubbele aanval hout+veld. Net als bij de penning
is het veld het moeilijkste begrip. Het idee
moet in elk geval duidelijk zijn. De zet 1.
...Db6 valt de toren aan op a5, maar als die
wijkt volgt 2. ...Db1 met mat. Dus naast de
toren op a5 wordt ook veld b1 aangevallen.
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We hebben nu dus hout+hout, hout+veld en hout+schaak gehad, probeer zelf
eens of er nog andere combinaties denkbaar zijn (schaak+veld bijvoorbeeld, of
veld+veld; schaak+schaak is onmogelijk, je hebt maar 1 koning, hoewel
misschien met dubbel-schaak?).
Ik vind het altijd een beetje oneerlijk dat wit in de meeste opgaven altijd wint.
Vandaar dat ik deze keer zwart eens een keertje alles laat winnen. In de
voorbeeldstellingen is dat niet zo’n punt en ook in de opgaven (zie volgende
bladzijde) is dat gelukt. Drie keer wint zwart in de volgende stellingen, het
centrale thema is: de dubbele aanval (zeer bekend uit de stappenmethode van de
jeugd).

Zo simpel als in de voorbeelden van de vorige bladzijde is het natuurlijk niet
altijd, dat kunt u ook zien aan de opgaven. Vaak staat de dubbele aanval niet
zomaar klaar om uitgevoerd te worden; je moet er wel wat voor doen!!
Allerlei voorbereidingen zijn mogelijk en met het noemen van die voorbereidingen hebben we gelijk het thema voor de volgende keer te pakken:
voorbereidende zetten voor de dubbele aanval.
Voordat we overgaan tot het geven van de oplossingen van de opgaven (p. 29)
nog even het volgende. Er zijn (of ik ken, wat u wilt) bijzonder weinig moppen
over schaken. Hierbij een oproep: kent u een mop over schaken of schakers,
lever in. Als opwarmertje de volgende:
Twee poolonderzoekers (een op de Noordpool, de ander op de Zuidpool)
speelden een partij schaak via correspondentie. Om de twee weken werd een zet
bezorgd door postbodes met sleeën. Er was een hele spannende stelling ontstaan
met over en weer allerlei dreigingen en de speler op de Noordpool had net een
toren geofferd en wachtte op het antwoord. Twee weken gingen voorbij, maar de
postbode kwam niet, nog eens twee weken verliepen, maar nog steeds niets.
Eindelijk na zes weken blaften er sledehonden in de verte. De man sprong op,
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rende naar buiten en scheurde de envelop open. Op het blaadje waar de
antwoordzet had moeten staan stond slechts: J’adoube (ik zet recht).
Tsja, echt leuk? In elk geval alleen voor insiders, misschien gelijk de reden dat
er weinig moppen zijn over schaken en dus deze oproep. Citaten en gezegdes
zijn er in elk geval wel genoeg, zie de volgende twee.
Schaken is als een zee waarin een mug kan baden en waarin een olifant kan
verdrinken. (spreekwoord uit India).
Om iemand echt te leren kennen moet je met hem reizen of met hem schaken
(spreekwoord uit Rusland).
Goed, dat was het dan weer. Tot de volgende keer.

Schaakagenda
Mei 2022
do
5
za
7
do
12
za
do
do

14
19
26

22e ronde saldocompetitie
Feestmiddag !
23e ronde saldocompetitie
SHTV H1 - Schaakmat Westland H1
SHTV H2 - Haeghe Ooievaar H1
HSB rapidkampioenschap voor teams (Haeghe Ooievaar)
SHTV Open; ronde 1
HEMELVAARTSDAG

Juni 2022
do
2
do
9
za
11
do
16
do
23
do
30

SHTV Open; ronde 2
SHTV Open; ronde 3
HWP Zaanstad K1 - SHTV K2
SHTV Open; ronde 4
SHTV Open; ronde 5
SHTV Open; ronde 6

Juli 2022
do
7
do
14

SHTV Open; ronde 7
Start zomercompetitie
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Wachtebeke Winter Open

William van Zanten

De prestaties van vijf van onze clubgenoten in een buitenlands toernooi
verdienen ruime aandacht. Naast de usual suspects (sfeer, uitslagen, zetten)
bevat dit artikel extra’s, zoals vergelijking van de Wachtebeke-partijen met
eerdere GM-partijen of thema’s, en het trekken van lessen uit de partijen
(teachable moments), soms in de vorm van opgaven.
Dit artikel is samengesteld door een zestal: de vijf toernooigangers en William.
Wij geven hiermee gehoor aan de oproep van de redactie van Samengevat in het
vorige nummer: “We hebben nog tijd om iets te maken van dit seizoen;
misschien een leuk stukje voor dit blad over een toernooi waar u aan hebt
meegedaan?“ Genoeg introductie - laat het verslag beginnen.
Wachtebeke is een gemeente in Oost-Vlaanderen, niet zo ver van Zelzate. Van
26 februari tot 3 maart werd het Wachtebeke Winter Open gespeeld, met ruim
100 deelnemers van zeer uiteenlopende sterkte. Zo werd GM Dgebuadze (2465
Elo, 7½ uit 9) gedeeld eerste, terwijl onderaan de ranglijst een Fide-Elo van in
de 1200 veel voorkwam.
Vijf SHTV-ers namen deel (logerend in Zeeuws-Vlaanderen): Tobias Li-Behn
en de vader-zoonkoppels Alvarez en Wink. Onze spelers wisten herhaaldelijk
door te dringen tot de ronde-toppers, de top 25% van de spelers die in het
zonnetje werden gezet door hun partij ‘live’ uit te zenden via internet.
Momenteel zijn deze partijen hier nog terug te vinden. Wie behoren tot deze
selecte club? Luka’s 2 uit 2-start was goed voor een top-plek in ronde 3. Eric
draaide in het begin mee in de top (ronde 3 t/m 5, met in ronde 4 zelfs een plek
op bord 3, altijd spannend), terwijl Tobias juist tegen het eind van het toernooi
zijn speelsterkte toonde (top-plek in rondes 7 t/m 9).
De Winks haalden elk 3½ punt. Steven speelde 6 keer tegen een tegenstander
met 300 Elo-punten meer of minder. Hij filosofeerde na afloop: “Schaken is
mentaal belastender dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Urenlang een
mentaal gevecht, en je wilt niet met één kleine fout de pot weggeven. Ik
bestudeer inmiddels Cecil Purdy’s The search for perfection, met een praktische
methode om blunders te vermijden.”
Luka deed nuttige ervaring op. Hij vloog uit de startblokken met 2 uit 2. Hij trof
diverse sterke tegenstanders, waaronder de Georgische WFM Lile Koridze, die
met 6 uit 9 een TPR van 2116 behaalde, en Kevin Demiddele, met een nationale
rating van 1988. Alleen Lile wist Luka positioneel te overtroeven. Kevin stond
huizenhoog verloren, totdat Luka een akelige blunder ontsnapte. Dit sterkte
Luka in zijn voornemen binnenkort een tegenstander met Elo 2000+ te verslaan.
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Eric scoorde 4 uit 9, Thomas een halve punt meer. Tobias haalde van de SHTVers de meeste punten: 5½. Zijn stijl heeft een oerdegelijke kern: bij 5 remises
slechts één verliespartij. Terwijl Luka juist slechts 1 remise speelde.
Nu zoomen we in op de afzonderlijke spelers, onze helden.
ERIC
Eric speelde volgens zijn reisgenoten diverse fantastische partijen. Waaronder
een diepe winstpartij in het begin, uitgezonden als onderdeel van het selecte
groepje live-partijen:
Eric Alvares - Kobe Smeets, Wachtebeke Winter Open 2022
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6. f4 a6 7. Pxc6 Dxc6
8. Ld3 b5 9. De2 Lb7 10. Ld2 Lc5 11. 0-0-0 b4 [Voor 11.. ..Pe7 zie Naiditsch
- Vachier Lagrave, 1-0, FRA-chT Top 12, 2011]
William: Hier begon ik vanuit Den Haag de live-partij van Eric te volgen. Mij
viel in dat 12. Pd5!? dé zet lijkt [12. ...exd5? 13. exd5† met damewinst], alleen
vroeg ik me af of wit wel een vervolg zou hebben na 12. ...Dd6, waarna b4 weer
voldoende gedekt staat. Later begreep ik dat ik zo te klein dacht; voor deze partij
moet je je denkraam flink oprekken. Laten we dat proberen.
Wat kunnen we leren van deze partij van Eric? Hij weet voldoende van de
opening om een hoofdvariant te durven spelen. Hij zoekt naar Grote Plannen en
is bereid daarvoor te offeren. Natuurlijk hapert er tijdens de rit soms iets, maar
de hoofdlijn staat. Eric’s speelwijze zet de tegenstander psychisch onder druk,
met als voordeel dat de opponent sommige van onze mindere zetten niet als
zodanig herkent.
Hoe ziet Eric het zelf? Eric: “De agressieve kanten in mijn spel zijn te danken
aan John Nunn, die me met zijn uitleg en partijen zeer inspireerde. Mijn partij
uit ronde 3 was voor mij zeker een hoogtepunt! Winnen van een sterke speler op
een live-bord is op zichzelf al leuk, en daarnaast ben ik in mijn nopjes met de
aard van de partij en met de tijdverdeling (t.o.v. Kobe). Het zat zeker niet tegen,
want ik kreeg een stelling die ik graag wilde spelen en mijn aanpak zette Kobe
aan het denken. En vervolgens verraadde zijn gezicht dat hij Pd5 niet had zien
aankomen. Het zal zeker niet zijn beste dag ooit zijn geweest, zowel tijdens als
na de partij. Dat de nederlaag hard aankwam, was duidelijk te merken na het
vallen van zijn vlag. Het slaan van zijn loper op d5 was blijkbaar een schok en
een schok te veel.”
Eric speelde zonder aarzelen Pd5, zie:
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Hier begon de zwartspeler lang na te denken, terwijl het nog theorie is en terwijl
hij zelf met b5-b4 Pd5 heeft uitgelokt. Op het eerste gezicht lijkt 12. ...Dd6 alles
bij elkaar te houden, tot je snapt dat zwart erg veel tijd verliest voor een pion,
terwijl wit in die tijd nuttig inzoomt op de zwarte velden: 13. Pe3 Dxf4 14. Pc4
[nog bekend uit Smirin - Horvath, 1-0, Vienna op, 1996] Dc7 15. Thf1 Pf6 16.
Lf4 Dc6 17. Pe5 Db6 18. Kb1 0-0 19. Lg5 en wit staat gewonnen, zie
analysediagram:

Analysediagram na 19. Lg5. Wit staat gewonnen - analyseer dit zelf verder: de zwarte koning
lijdt, f6 en d7 hangen.

Zodoende besloot zwart om af te zien van 12. ...Dd6; hij koos: 12. ...Pe7
Eric toont nu zelfbeheersing en ambitie door niet te gaan voor de lichtvoordelige winst van pion b4. Dat is meer iets voor engines [bv. 13. Pxb4 Db6
14. c3 Lxb4 15. cxb4 d5 16. Kb1 dxe4 17. Lxe4 0-0 18. a3 Lxe4† 19. Dxe4
Tfb8 20. Le3 Db5 21. Ld4 Pc6 22. Td2 Pxd4 23. Txd4 a5 24. Tc1 axb4 25.
Txb4 Da5 26. Tcc4 met wit voordeel].
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Eric over de optie 13. Pxb4: “In de partij heb ik overwogen om de pion op b4 te
slaan. Veel sterker leek me het omspelen van het paard naar e3 met de dreiging
van het jagen op zijn koning.”
13. Pe3! Da4 14. Kb1 d5?!
Dit ziet er verdacht uit: de stelling openen met je koning in het midden is vragen
om problemen. Zoals Znosko-Borovsky zei: “So darfst Du nicht Schach
spielen.” Een zwaarder beroep op Eric’s aanvalsspel had 14. ...0-0 gedaan, maar
de passende aanpak op 0-0 had Eric vast snel ontdekt: 15. h4 Tfc8 16. h5 d5
17. exd5 Pxd5 18. Pxd5 Lxd5 19. b3 De8 20. h6 g6 21. Lc1 met groot
voordeel.
Na 14. ...d5?! komt de partij in een fase met fantasie en durf, offers en mokerslagen:

15. f5! dxe4 16. Lc4 [of 16. fxe6 exd3 17. exf7† Kf8 18. Dxd3 Db5 19. Pc4
Ld5 20. b3 Lxc4 21. bxc4 Db6 22. Lc1 en wit staat gewonnen] 16. ...Lxe3

Na 16. ...Lxe3
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17. Lxe3
Veel beter was het stukoffer 17. fxe6! Lxd2
analysediagram)

18. exf7† Kf8

19. Txd2 (zie

Analysediagram na 19. Txd2. Wit staat gewonnen: Th8 speelt niet mee, en de zwarte koning
op f8 is belangrijker dan het geofferde stuk, bv: 19. ...Dc6 20. Thd1 Pg6 21. Td8† Txd8 22.
Txd8† Ke7 23. Tg8 Dc5 24. Df1 Ld5 25. f8(D)†)

Terug naar de partij:
17. ...Pxf5 =+ 18. Lc5 Da5 19. g4 [Sterker 19. Dd2 Dxc5 20. Dd7† Kf8 21.
Dxb7 Te8] 19. ...Dxc5 20. gxf5 Tc8 21. Lb3

Positie na 21. Lb3

Opgave: Zou u bestand zijn tegen de witte aanval? Rokade helpt niet, en
(psychische druk) na 21. ...exf5 krijg je vast 22. Lxf7† voor de kiezen (idee
22. ...Kxf7 Td7† & Txb7). Hoe houdt zwart het hoofd koel?
In de partij koos zwart voor een 3e optie: 21. ...Dxf5? ± (beter was het gewaagde
21. ...exf5! 22. Lxf7† Kxf7 23. Td7† Kf6 24. Txb7 Thd8 met zwart voordeel)
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22. La4† Kf8 23. Dd2? (beter 23. Thf1 ±) 23. ...Dc5 24. Dd7 Ld5 25. Thf1
(zie diagram)

Stel: U kijkt als zwart tegen deze stelling aan (na 25.Thf1). U bent in tijdnood en
u kiest ...
25. ...f5?? waarmee u de laatste klap overziet: 26. Txd5 ±
1-0 [26. ...exd5 is mat in twee]. Zwart, moe en murw door alle mokerslagen,
miste trouwens zijn laatste kans (25. ...f6!).
Hoe zou het zijn als Eric deze aanvalsstijl vol onuitputtelijke energie vast wist te
houden? We zouden het graag meemaken! Is het haalbaar? Je vaker laten
inspireren door John Nunn? Er zijn ook spelers die vóór de partij naar heavy
metal luisteren, om de gewenste houding op te roepen.
THOMAS
Thomas speelde volgens zijn reisgenoten diverse sterke partijen. Met
onderstaande partij tegen Helmond (met, I kid you not, ca. 250 Elo-punten
verschil!) was hij in zijn nopjes, ondanks het wisselende verloop. Hij moest hard
werken voor zijn punt, maar hij lijkt geen angst te kennen, dat helpt enorm. We
gaan ervanuit dat Thomas’ rotsvast zelfvertrouwen de basis zal zijn voor veel
extra inzicht en punten.
Frans Helmond (2052) - Thomas Alvares (1797)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. d3 Lc5 5. c3 a6 6. a4 d6 7. 0-0 La7 8. h3
0-0 9. Te1 h6 10. a5 Te8 11. Db3 Te7
Wie niet nadenkt, speelt waarschijnlijk automatisch 11. ...De7, zoals in
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Volodarsky - Lushnikov 2019; Thomas gaat een meer complexe stelling niet uit
de weg.
12. Le3 Lxe3 13. fxe3 b5 14. axb6 cxb6 15. Dc2 d5 [15. ...Tea7 16. d4 b5
17. Ld3 Ld7 18. Pa3 Dc7 19. De2 Pe7 20. Pd2 Tb8 21. Tec1 Tc8 22. d5 Db8]
16. exd5 Pxd5 17. Pbd2 Pc7 18. Tad1 Le6 19. Lxe6 Pxe6

20. Pc4?!
Nu staat het vrijwel gelijk. Wit had met 20. Pe4 kunnen beginnen aan een
manoeuvre om zijn troepen op de koningsvleugel te concentreren, namelijk met
Pe4-g3-evt. f5, & de zware stukken naar de f-lijn: 20. Pe4 Dc7 21. Pg3 Td8 22.
Df2 Ted7 23. d4 f6 24. Ph5 b5 25. Tf1 exd4 26. exd4 Pf4 27. Pxf4 Dxf4 28.
Ta1 Ta7 29. Dc2 Dc7 30. Tf2 Df7 31. Pe5 Pxe5 32. dxe5 f5 33. Txf5 De6
34. Te1.
20. ...Dc7 21. d4 exd4 22. exd4 Dg3

Positie na 22. ...Dc7-g3?!
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Deze uitval van de dame maakt geen harmonieuze indruk. Eén soldaat in het
veld is geen leger, zo luidt een schaakspreekwoord, en de dame maakt op g3 een
geïsoleerde indruk. Zoals Emanuel Lasker (1868-1941) al zei: “A defect in
cooperation is often indicated by the great distance between the points which the
pieces occupy.”
23. Df2?
Bijna onbegrijpelijk dat wit de eenzame en zodoende ongevaarlijke zwarte dame
wil ruilen tegen een behoorlijk functionerende koningin. In dit geval is dameruil
trouwens goed genoeg, maar veel sterker was 23. Te3 en de zwarte dame zal
zich waarschijnlijk terugtrekken, demonstrerend dat haar actie zwart alleen
tijdverlies heeft opgeleverd. 23. ...Pf4 24. Pfe5 Dg5 25. h4 Dxh4 26. Pxc6
Txe3 27. Pxe3 Te8 28. Pf5 Te1† 29. Txe1 Dxe1† 30. Kh2 g6 31. Pg3 h5 32.
De4 met wit voordeel.
Terug naar de partij:
23. ...Dxf2† 24. Kxf2 b5 25. Pe3 [25. d5 bxc4 26. dxc6 Tc7 27. Td6 Tb8 28.
Te2] 25. ...Pf4 26. d5 Pe5

27. d6?
[De witspeler neemt risico met zijn fraaiste pion; Sam Shankland waarschuwt
hiervoor in zijn Small steps to giant improvement, ch. 1, Protecting your
children: “When contemplating if moving a pawn forward is advancing it too
far, the first thing to consider is if the pawn will be vulnerable, or perhaps
simply captured. One must evaluate before pushing the pawn if it is likely to
perish on it’s new square.” Beter voor wit was beter 27. Pxe5 Txe5 28. b3 Kf8
29. c4 Tc8]
N a 27. d6? kwam 27. ...Ped3† 28. Kg3 Td7 [28... Te4] 29. Pd5 Pxd5 30.
Txd3 Txd6 31. Kf2 Tad8
Wit dacht hier met heimwee terug aan zijn d4-pion. Die is-ie kwijt - voor niets!
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32. Ted1

Wit bluft dat hij een sterke penning heeft.
Onzin! Zwart kan het uitmaken - hoe? Hoe zou u dat aanpakken met zwart?
Thomas koos 32. ...Pf6. Dat is veilig; het bikkelharde 32. ...Pxc3! had wit
waarschijnlijk meteen doen opgeven, hij verliest dan meer materiaal (bv. 32.
...Pxc3 33. Txd6 Pxd1¥)
33. Txd6 Txd6
Om de witte koning uit het centrum te houden, komt 33. ...Pxe4 sterk in
aanmerking.
34. Txd6 Pe4† 35. Ke3 Pxd6 36. Kd4

Met zo'n koning hoeft wit niet diep te treuren over zijn minuspion - je kunt je
zelfs voorstellen dat hij hier zijn kansen ging overschatten: de zwarte damevleugel zou best eens opgepeuzeld kunnen worden.
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36. ...Kf8 37. Kc5 Pc4 38. b3 Pe3 39. g4 Ke7 40. Pe5 Pd1 41. c4 bxc4 42.
bxc4 Pb2 (42... Pf2! 43. Kb6 Ke6 44. Pc6 Pxh3 45. Pd4+ Ke5 46. Pc6+ Kf6)
43. Pc6† Ke6 44. Pd8† Kf6 45. Kd5 a5 46. c5 Pd3

47. c6?
Weer neemt wit risico’s met een pion. Wit blundert hier de partij weg. 47. Kd6
had de zwarte koning afgesneden en remise gemaakt.
47. ...Ke7
Nu wist Thomas dat hij ging winnen.
48. c7 Kd7 49. Pxf7 Kxc7 50. h4 Pf4† 51. Kc4 Pg2 52. h5 Pe3† 53. Kb5
Pxg4 54. Kxa5 Pf6 55. Kb5 Kd7 56. Kc5 Ke6 57. Pd8† Kf5 58. Kd4 Pxh5
59. Ke3 Pf6 60. Kf3
Wit speelde beschamend lang door: 0-1 in 65.
Naast Thomas’ onverstoorbare vechthouding valt nog een les te trekken uit deze
partij. We zagen dat zwart met 22. ...Dc7-g3 een stuk er in zijn eentje op uit
stuurde. Geen goed idee! Zo’n eenling kan doorgaans weinig bereiken, dus de
tegenstander kan die vaak straffeloos negeren. Zo’n tot falen gedoemde aanval
wordt wel aangeduid als één soldaat in het veld maakt geen leger. Wilt u zulke
geïsoleerde ‘aanvallers’ sneller leren herkennen (om ze zelf te vermijden en bij
de tegenstander af te straffen), zie dan de study Eén soldaat in het veld maakt
geen leger. Daar hebben we 5 casus voor u op rij gezet.
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LUKA
André van Kuijk - Luka Wink, Wachtebeke Winter Open 2022

Stelling na 16. Db1

Dit solide type stelling gebruikten Karpov en Kasparov om keer op keer (‘op
bestelling’) remise te maken. K&K speelden dit (de Tartakower) in al hun
onderlinge WCh matches wel eens, behalve in de match uit 1990. Soms
speelden ze de Tartakower in één match zowel met wit als met zwart.
16. ...a6
Dit raakt niet de kern van de stelling. Zwart ‘past’ bijna, wacht op wit.
Bovendien is het een lichte verzwakking van de zwarte pionnenstelling. Hoe kan
zwart wel het stellingsprobleem oplossen? Als hij er vrede mee heeft dat het
remise zal worden, zou hij hier de knoop door kunnen hakken met een
instructief (tijdelijk) pionoffer:
16. ...Pe4!? 17. Pxd5 Lxd5 18. Lxe4 Lxe4 19. Dxe4 Lxh4 20. Dxh4 Dxh4 21.
Pxh4 cxd4 22. exd4 Pf6 23. h3 Tcd8

Analysediagram na 23…Tcd8 =
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Dit staat vrijwel gelijk. De witte d-pion is zwak. Bv. 24. Tc7 Txd4 25. Pf5 Td7
26. Txd7 Pxd7 en de stelling blijft in evenwicht.
De partij ging verder: 17. Pe2 Pe4
Luka ziet de voordelen van Pe4: het activeert Te8 en Lb7, èn het vergroot zijn
invloed in het centrum. 18. Lxe7 Dxe7 19. Lxe4 dxe4 20. Pd2

20. ...Lc6?!
De loper had op b7 al voldoende te doen; verder zijn er nuances die tegen Lb7c6 spreken: a6 staat ongedekt, de loper verspert de zwarte toren toegang tot de clijn.
Simpel 20. ...c5xd4 had de stelling geopend, potentieel in het voordeel van loper
vs. paard.
21. Tfe1 g6 22. Ted1 Remise overeengekomen: ½
Zwart had zeker door kunnen spelen, bv.: 22. ...cxd4 23. Pxd4 Lb7 24. Pc4 b5
25. Pa5 La8 26. Pdc6 De6 27. Pd4 Df6 28. Pdc6 Pb6 29. Pb4 De6 30. Txc8
Txc8 31. Tc1 Pd5 32. Pxd5 Lxd5 33. Db2 b4 34. Td1 Tc3.
TOBIAS
De reisgenoten wijzen o.a. op twee boeiende partijen waar Tobias uitstekend
verdedigde, eentje met een legendarische ‘king walk’.
Eerst een ontsnapping van onze man.
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Kobe Vandenhole - Tobias Li-Behn, Wachtebeke Winter Open, 28.02.2022

Wit sloeg op g3, en het werd snel remise. Welke ellende bleef Tobias hier
bespaard?
47. b4† Kxa4 48.Ld1† Ka3 49.Dxg3† & Dxf2 ±
Markant dat wit dit mist, want volgens de rekenregels kijk je eerst naar
geforceerde zetten, voorop schaaks, dan slagzetten en dan dreigingen.
De partij eindigde: 47. Dxg3 Tf1† 48. Kh2 Dc5 49. Db8 Dg1† 50. Kg3 Df2†
51. Kh2 Dg1† 52. Kg3 Df2† 53. Kh2 Dg1† ½-½
Igor Vanduyfhuys (1945) - Tobias Li-Behn (1538) Wachtebeke Winter Open,
01.03.2022

Wit dreigt Tf1. Voor de hand ligt 42. ...Tb8 met gelijk spel. Tobias speelde
geraffineerder 42. ...Df2 waarna wit zich liet verleiden tot 43. Dxa6? [43. g4-g5
maakt remise]
Tobias maakte het beheerst uit met 43. ...Tb8 44.Dd6 Th8# 0-1
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Tobias Li-Behn (1538) - Matthias Godde (1999) Wachtebeke Winter Open,
02.03.2022

Stelling na 38…Pxe7.

Hier gaf Tobias remise na 39. Tf7 ½-½
Wellicht vanwege de minuspion. Jammer, want na 39. Tf7 moet zwart wel
39. ...Te8 spelen en daarna krijgt wit prima kansen op winst vanwege de
verhouding T+L vs. T+P op een open bord. Hier is de loper duidelijk sterker dan
het paard - en die ‘imbalance’ is voldoende om op winst te spelen.
Concreet heeft wit 40. b3, en als zwart dan ‘gaat staan’, en zich beperkt tot Kg8Kh8-Kg8 etc, dan heeft wit de elegante koningsmars Kb2-a3-a4 (en op b7-b6
van zwart loopt de koning nog verder met Kb5-a6-b7).
En als zwart na 40. b3 actiever probeert te spelen, met 40. ...c6, dan heeft wit
sterk 41. dxc6 bxc6 42. Kb2 d5 43. Tf6 Tb8 44. Txh6† (het materiaal komt als
vanzelf weer terug bij de superieure positiespeler!) 44. ...Kg7 45. Te6 Tb7 46.
Ka3 dxc4 47. bxc4. Zie de treurige passiviteit van de zwarte stukken:

Analysediagram na 49. bxc4. Het begint op Zugzwang te lijken [bv. ...Kf8? Tf6+ & Tf7]
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Jan Vandendriessche (2065) - Tobias Li-Behn, Wachtebeke Winter Open
07.03.2022

Positie na 19. f4

Tobias moest nu het probleem oplossen van zijn koning. Eigenlijk staat de
zwarte koning nergens erg veilig. Tobias koos voor 19. ...0-0-0!?
U zult het diepe defensieve plan van Tobias nog niet zien aankomen: 0-0-0 is de
inleiding op een koningswandeling naar h7! Tijd speelt geen rol - althans, het
kost ruim 10 zetten.
20. f5 Df7 21. Tec1 Pb8 22. b5

22. ...Kd7!? Je moet maar durven!
23. bxc6† Pxc6 24. cxd5 Pxd5 25. d4 Ke8 26. Pc4 exd4 27. Td1 Lc7 28.
Lxd4 Kf8 29. Lc5† Kg8 30. Kf1 Kh7 31. Pd6?
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Positie na 31.Pd6?

31. ...Txd6 (31... Lxd6? 32. Lxd5) 32. Lxd6 Pc3!

Zou wit de Zwischenzug 32. ...Pd5-c3 hebben overzien? Zwart staat nu
aanzienlijk beter.
33. Dc2 Pxd1 34. Txd1 Lxd6 35. Txd6 Dc7 [35. ...De7! 36. Dd2 (36. Te6
Dxa3 37. h4 gxh4 38. Lxc6 bxc6 39. Df2 Da1† 40. Kg2 h3† 41. Kh2 Tb8
42. Dh4† Kg8 en zwart staat gewonnen: de zwarte koning staat het veiligst)
36. ...Pe5]
36. Dc5 Td8 37. Txd8 Dxd8 38. Ld5 [Wit toont karakter en gaat op winst
spelen - alleen biedt de stelling daar geen aanleiding toe.] 38. ...Pe5 39. e4 b6
40. Dc3 Dd7 41. h4 Db5† 42. Kf2 Pd3† (42. ...gxh4!) 43. Kg3? (43. Ke3=)
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Hier koos Tobias jammer genoeg voor 43. ...Pf4 en snel remise. De winst lag
voor het oprapen met 43. ...Db1 en venijnige matdreigingen dankzij het damepaardteam.
Hier mist Tobias in de verhouding paard versus loper dus een kans in P+L-,
terwijl hij tegen Matthias Godde in dezelfde materiaalverhouding P vs L juist
een kans miste op L+P-. Mogen we Tobias de strijd tussen loper en paard als
studie-thema aanraden? Bv. boeken als How to reassess your chess: chess
mastery through chess imbalances van Jeremy Silman, of Bishop versus knight:
the verdict van Steve Mayer. Of de interactieve cursus Hellsten, Mastering
Chess Strategy bij Chessable, met onderdelen als The bishop, en The knight.
43. ...Pf4 [43. ...Db1! 44. hxg5 (44. Kh2 Dd1 45. e5 De2† 46. Lg2 Pxe5 47.
hxg5 Pxg4† 48. Kg3 Df2† 49. Kxg4 Dxg2† 50. Kf4 Dxg5†) (44. Lf7 Dg1†)
44. ...Dg1† 45. Kh3 Pf2† 46. Kh4 Dxg4#] 44. Df3 Pxd5 45. exd5 gxh4† 46.
Kxh4 Db2 47. Kh3 Dd4 ½-½
Tobias Li-Behn - Dreelinck (1991), Wachtebeke Winter Open, 03.03.2022
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Hoe staat het na 21. Pc5 Tfd8 22. Pxe6 fxe6 23. Le4 Pd5 24. Lc5 Ld6 25.
Lxd5 exd5 26. Txd5?
Het staat dan zo:

Positie na 26. Txd5. U had toch niet overzien dat zwart nu met 26. ...Lxd6† materiaal wint?

Dit had de zwartspeler een punt moeten opleveren, ware het niet dat hij tegen
een defensieve muur streed.

Dit is de slotstelling van het toernooi voor Tobias.
De kibitzers meenden dat wit door had moeten spelen (“Zo’n gedekte loper is
goud waard tegen een toren, dat weten we van Kasparov!”), maar Tobias had
scherp gezien dat hier eerder zwart prettiger staat. Tobias: “In final position my
opponent said I could have continued with more pawns and try to promote, but I
felt if I take b3 then my opponent has enough time to get Kc6 Kd5 and enters
my position, and Kc2 b3 Kd3 Kc4 takes too long.”
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We eindigen met Tobias’ eigen beleving van de partij:
“I was happy about the tournament, in last round I calculated a 7 move variation
to regain the pawn with the bishop maneuver to open long diagonal but
completely missed Bh2†, I was shocked when that happened � . I had to first
take a few min. break and wash my face before I went back to board.”

Er werd niet alleen geschaakt

Eric Alvares

We zaten in een leuk huisje in Zeeland en gingen elke dag naar het
toernooi en weer terug naar Nederland.
Het was een opwindend toernooi, en niet alleen omdat iedereen naar
buiten moest toen het brandalarm afging. Eerder hadden we al een paar
keer meegemaakt dat de CO2-meter werd uitgezet in de kleine zaal waar
het snelschaken en rapid plaatsvond.
Toen ik buiten een telefoontje wilde plegen om Steven te laten weten dat
er iets aan de hand was en dat hij even terug moest komen, werd ik op
mijn vingers getikt: “De partijen zijn nog gaande meneer, graag uw
telefoon uitlaten.”
Brandweerauto erbij. Wachten en wachten. Inmiddels was Steven al ter
plekke. Langzaam werd duidelijk dat de werklui op zolder niet zo netjes
gewerkt hadden. Of het om een brander ging of een sigaret is niet
helemaal duidelijk geworden.
Er werd ons door een organisator nog toegelicht dat in deze Belgische
contreien het niet ongebruikelijk was dat er zaken misgingen in de communicatie tussen de burgemeester/de gemeente en de huurder van het
schoolgebouw. Zo kon het dus gebeuren dat er in deze vakantie getimmerd en verbouwd werd tijdens het schaaktoernooi.

Oplossingen opgaven dubbele aanval (p. 9):
1. 1. Lxh3 2. Txh3 Te2† en 3. ...Txf2 met stukwinst (eigen stelling).
2. 1. ...Dxc1 2. Dxc1 Txc3 3. De1 Tc1 4. Dxc1 Pe2† en 5. ...Pxc1 met
stukwinst. Uit een partij Osvath-Honfi, Boedapest 1953
3. 1. ...Lxg2 2. Kxg2 Lxc3 3. bxc3 Pd5 en wit gaf op. Op Dxc4 volgt Pxe3† en
Pxc4. Hamman-BrinckClaussen, Hastings 1962/63
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Standen externe competitie
Voor twee teams zitten de bondscompetities er op. Drie andere moeten nog een
keer in de beugels, maar die wedstrijden zullen een half-vriendschappelijk
karakter hebben; er staan geen kampioenschappen of degradaties op het spel.
Het eerste KNSB-team speelde afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd in
Middelburg en ook die wedstrijd werd gewonnen. Helaas lijkt het er sterk op dat
dit niet voldoende zal gaan zijn met de Krimpenaren in de achtervolging, twee
openstaande wedstrijden hebbende. Het lijkt er dus sterk op dat volgend seizoen
deelname in de 4e klasse opnieuw het geval zal zijn.
KNSB klasse 4F
SHTV 1 - Souburg 2
Goes 2 - SHTV 1
SHTV 1 - Spijkenisse 2
Fianchetto 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Krimpen aan den IJssel 3
ZSC 1 - SHTV 1
Middelburg 1 - SHTV 1
SHTV 1
Krimpen aan den IJssel 3
Spijkenisse 2
Fianchetto 1
ZSC 1
Souburg 2
Goes 2
Middelburg 1

7
5
5
6
6
6
7
6

11
9
8
6
6
4
3
1

5-3
1-7
5-3
3-5
4-4
4½ - 3½
2-6
35½
27
29
28
23½
19
15½
14½

Het tweede KNSB-team heeft zich met vereende krachten naar de middenmoot
gespeeld en dat is ruim voldoende om ook volgend seizoen weer aan te treden in
de 4e klasse. Tenzij er een wonder gebeurt, is DD 3 de gedoodverfde degradant
in deze groep. Ons tweede kan daarentegen met een overwinning op HWP
Zaanstad zijn positie nog iets versterken, want die spelen ook nog een
inhaalwedstrijd tegen Amsterdam West 2 en we weten inmiddels wel hoe sterk
die zijn.
KNSB klasse 4G
SHTV 2 - VAS 3
Amsterdam Berserkers 1 - SHTV 2

2-6
7½ - ½
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SHTV 2 - DD 3
HWP Zaanstad 1 - SHTV 2
SHTV 2 - Amsterdam West 2
Promotie 2 - SHTV 2
SHTV 2 - Zuid-Oost United 1
LSG 5 - SHTV 2
Amsterdam Berserkers 1
Zuid-Oost United 1
VAS 3
Amsterdam West 2
SHTV 2
HWP Zaanstad 1
Promotie 2
LSG 5
DD 3

7
7
7
7
7
6
7
7
7

6½ - 1½
wordt gespeeld op 11 juni
3½ - 4½
3½ - 4½
2½ - 5½
1½ - 6½
14
11
11
9
6
6
3
2
0

53
36½
31½
29
26
23
20½
14½
13

De HSB-competitie is nog niet ten einde, maar we hebben wel al een team dat
klaar is, een team dat bovendien kampioen is geworden. De andere twee teams
staan niet hoog in de tussenstand, maar dit seizoen is er ten minste het voordeel
dat er geen degradaties plaats zullen vinden. Beide teams ronden de competitie
af op de clubavond van 12 mei. Alle verloven zijn derhalve ingetrokken, want
we willen ongetwijfeld ons beste beentje voor zetten.
Het eerste HSB-team kreeg van de competitieleider de kans om in de hoogste
klasse te spelen, omdat het team werd ingeschat als de sterkste kandidaat om de
groep vol te maken naar zes teams. Met één overwinning in deze poule met
topspelers is er een mooi resultaat neergezet.
HSB hoofdklasse
SHTV 1 - Rijswijk 1
Botwinnik 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Schaakmat Westland 1
DSC 1 - SHTV 1
SHTV 1 - DD 1
Schaakmat Westland 1
DSC 1
Botwinnik 1
DD 1
SHTV 1
Rijswijk 1

4
4
4
4
4
4

5½ - 2½
6-2
wordt gespeeld op 12 mei
7-1
3½ - 4½
6
6
5
4
2
1

20
19½
17½
15
12
12
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In de poule van het tweede HSB-team moet ons team nog spelen tegen de
nummer vijf en dat zou weleens een spannende match kunnen worden. Wel een
mooie afsluiting van het seizoen met een Loosduinse derby. De uitslag zal
vrijwel zeker geen invloed meer hebben op de stand, want alleen een
overweldigende overwinning zou de teams nog van plek kunnen doen wisselen.
HSB klasse 1B
Scheve Toren 1 - SHTV 2
SHTV 2 - Haeghe Ooievaar 1
Schaakmat Westland 2 - SHTV 2
SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 1
Promotie 1 - SHTV 2
Scheve Toren 1
RSC-Belgisch Park 1
Promotie 1
Schaakmat Westland 2
Haeghe Ooievaar 1
SHTV 2

4
4
4
4
4
4

6-2
wordt gespeeld op 12 mei
5½ - 2½
3½ - 4½
5½ - 2½
7
6
6
3
2
0

21
19½
17½
12½
15
10½

En dan het kampioensteam. Het was niet zo moeilijk om kampioen te worden,
anderhalf bordpunt heb je zo binnen, maar er is altijd ook nog de wisselbeker
voor het beste resultaat en omdat SHTV 3 alles heeft gewonnen, valt die prijs
ons ook toe. Verliezen van de laatste wedstrijd zou dat op de tocht hebben gezet.
Vooropgesteld natuurlijk dat die wordt uitgereikt in de afgeslankte competitie
van dit jaar. Volgend jaar speelt het derde team hoe dan ook in de 2e klasse.
HSB klasse 3A
SHTV 3 - Pomar 1
Voorburg 2 - SHTV 3
SHTV 3 - Schaakmat Westland 3
DD 4 - SHTV 3
SHTV 3 - DSC 7
SHTV 3
Pomar 1
DSC 7
DD 4
Schaakmat Westland 3
Voorburg 2

5
5
5
5
5
5

7-1
0-8
6½ - 1½
3-5
4½ - 3½
10
6
5
4
3
2

31
22½
20½
19½
17
8½
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Ratinglijst april
In het vorige nummer werd de hoop en verwachting geüit dat er leden de 1900grens zouden gaan passeren en met name Tobias Li-Behn werd daarbij genoemd. Het is bijna gelukt, want een winst van 29 punten heeft hem op een paar
punten afstand gebracht. Met misschien nog een invalbeurt in de competitie van
de HSB en mogelijke toernooien waar hij aan mee gaat doen, staan alle seinen
op groen. Wie het ook goed verging was Eduard van Dijk, die met +24 terug is
boven de 2000-grens.
Nu resultaten weer strak worden doorgegeven schieten de ratings alle kanten op.
Toppers zijn in onderstaande lijst Luka Wink (+40), binnenkort 1700-speler, en
Paul Koks (+42) die op een scala van toernooien mooie resultaten behaalde. Op
de HSB-site schrijft hij daar ook stukjes over. Superkanjer is deze keer echter
Jesper Kool die een winst van bijna 90(!) punten wist aan te laten tekenen.
In onderstaande lijst staan tussen haakjes de wijzigingen sinds de lijst van
februari.
Maarten Stolte
Eduard van Dijk
Wouter Noordkamp
Sander Pauw
Peter Vorstermans
William van Zanten
Hans Segers
Ton Bodaan
Bart Verbaan
Tobias Li-Behn
Evert Baak
Gert-Jan Willighagen
Rik Pronk
Olav van Leeuwen
Karl Baak
Thomas Alvares
Meile Tamminga
Frans Hoogeveen
Ed Olvers
Joost Scholten
Theo Bovenlander
Hans de Haan
Franck Melssen

2055
2006
1999
1966
1948
1945
1923
1919
1902
1894
1834
1833
1828
1817
1814
1808
1798
1768
1755
1753
1718
1716
1696

(+11)
(+24)
(-22)
(-29)
(-3)
(-)
(-29)
(-1)
(-)
(+29)
(+4)
(-4)
(-8)
(-13)
(-17)
(-13)
(+7)
(-13)
(-8)
(+20)
(-14)
(-11)
(-)

Luka Wink
Robin van Leeuwen
Piet Sikkes
Peter Lincewicz
André Wagner
Armin Segger
René Weerts
Steven Wink
Maarten van der Vegt
Ben Spierings
Paul Koks
Jan Verheijen
Eric Alvares
Peter Taanman
Danny Lindhout
Frans Coers
Rob Dijkstra
Thijs Michels
Ruud van Dijk
Jesper Kool
Wim Vermeulen
Martin Brummelkamp

1691
1679
1669
1662
1646
1641
1640
1627
1625
1623
1591
1574
1567
1531
1521
1505
1438
1364
1332
1258
1110
800

(+40)
(+9)
(-17)
(-3)
(-18)
(-)
(-14)
(+9)
(+3)
(-26)
(+42)
(+2)
(+2)
(-)
(-)
(-8)
(-)
(-)
(-9)
(+88)
(-)
(-)
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Oplossingen Haal het trio uit je kwartet door op zijn extra stuk te focussen
(Samengevat 2022/1)

1
Puzzel 1
1. ...Pxd5 2. cxd5 Lxc3† 0-1
Extra stuk pion c4 is overbelast. Pion c4 mag niet van de
4e rij af en is daardoor een slechte dekker.

2
Ahn - Talon
Extra stuk Lg7 maakt tijdelijk het aftrektrio onschadelijk
=> weglokken
27. Txf6 Lxf6 28.Pg5† 1-0

3
Emraldnet 30428
Pion b6 is overbelast: 1. T1xc5 bxc5 2. Pd6† & 3.
Dxb8.

4 Evelev - Jakovenko
19. ...f5 20. Pc3 Pxc3 21. Lxc3 Lg5 22. Pe5 Pxe5 23.
Lxe5 Lxc1 24. Txc1 Lg6 25. f4 Tc8 26. Db2 Da7 27.
Kh2 Tfd8 28. d4 cxd4 29. Lxd4 De7 30. Tf1 Le8 31.
Tf2 Lc6 32. Lb6 Td1 33. Te2 Db7 34. Lxc6 Dxb6
35. Ld5 Txd5 36. Te7 Dd4 0-1

5
Donner - Keres
Pion f2 is overbelast: 1. ...Txg3† 2. fxg3 d3† 3. Df2
Lxf2† 4. Txf2 [4. Kxf2 Txc2† -+] 4. ...Txc2 0-1
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6
Guido - Brunello
Pion f2 is overbelast: 28. ...Dxg3 29. fxg3 Pe2† 30.
Ke1 Pd4† 0-1

7
Vorobiov - Zvjaginsev
Pion b2 is overbelast (xc3, x b-lijn); 20. ...Dxd2 21.
Txd2 Lxc3 22. bxc3 Pxd5 23. Txb8 Txb8 etc. 0-1 in
40.

8
Kamsky - Karpov
25. Lxd4 cxd4 26. d6 Dxd6 27. Dxa5 etc.

9
Fischer - Brieger
Na 1. h4 gxh4 heeft wit bereikt dat het aftrektrio Dh6f4-De3 niet langer wordt geblokkeerd door extra stuk
pion g5. Zodoende wint 2. f5† dan de zwarte dame
(2. ...Pxf5 3. Lxf5†).

10
Landenbergue - Polgar
Het idee is dat na 1. ...d5 2. Lxd5 zwart Td8 speelt,
extra stuk Ld5 wegjaagt en klaar staat om met Pf3† op
d2 de kwaliteit te winnen.
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11
Petrosian - Moskalenko
Na 21. fxe5? zou zwart met 21. ...g5 de witte dame
verjagen van de h-lijn, en dan is het aftrektrio Dh6-Ph5Kh2 blootgelegd: 22. De1 Pg3†! met kwaliteitswinst
(23. Kxg3? Dh4#).

12
Perez Candelario - Ibarra Jerez
44. ...Te8 0-1 (44. Dxe8? Pe2†† & Dg1#).

13
Timman - Vaganian
Wit herkende in pion e5 de barrière voor zijn
aftrekaanval: 23. Txd4 exd4 24. Pd6† Kd8 25. Pf7†
etc. 1-0 (Overigens zonder slaan op h8).

14
Velimirovic - Susic
Pion c5 is het extra zwarte stuk dat overbelast bleek: 15.
Pxd4 en zwart kan niet terugslaan op d4.

15
Lichess
Extra stuk pion e6 is overbelast; het is uit na 1. Dxf5
exf5 2. exd6†.
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16
Uit Stap 5
Zijn extra stuk pion d6 is overbelast: 1. Txe5 dxe5 2.
Pxf6† gxf6 3. Dxd7.

Jeugdschaakagenda
Mei 2022
do
5
do
12
za
14
zo
15
do
19
zo
22
do
26
do 26 - za 28
Juni 2022
do
2
za
4
do
9
do
16
zo
19
za
25
do
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Juli 2022
do
7

Vrij schaken
9e ronde voorjaarscompetitie
Jeugdclubkampioenschap CE (Kameleon)
PJK cat. FGH (Zoetermeer)
10e ronde voorjaarscompetitie
Grand Prix 5 (Haeghe Ooievaar)
HEMELVAARTSDAG
NK D (Rijswijk)
11e ronde voorjaarscompetitie
1e Woerdy schaakt open jeugdtoernooi (Woerden)
12e ronde voorjaarscompetitie
13e ronde voorjaarscompetitie
Grand Prix 6 (Delft)
Grand Prix 7 (Zoetermeer) !
Nationale Pupillendag
14e ronde voorjaarscompetitie
Slotavond

